
Nie ma wątpliwości, iż dobór odpowied-
niego systemu orynnowania to często spory 
dylemat dla klienta. Zważywszy na to, że jest 
to niezwykle ważny dla budynku produkt, 
wiedza na temat rynien jest wskazana dla 
każdego, kto planuje budowę lub remont 
domu. Współczesne systemy rynnowe to no-
woczesne rozwiązania nastawione nie tylko na 
podstawową funkcję – odprowadzanie wody, 
ale również na podnoszenie estetyki dachów.

Pierwszym krokiem w doborze sys-
temu orynnowania powinien być dobrze 
przemyślany rodzaj systemu, a konkretnie 
materiał, z którego będzie on wykonany. Firma 
Galeco oferuje systemy wykonane z  PVC 
i stali. System PVC, jak do tej pory, jest 
najczęściej stosowanym systemem – natomiast 
STAL zaczyna dopiero podbijać ten rynek. 
Oba materiały charakteryzują się innymi ce-
chami użytkowymi i zaletami.

Galeco PVC jest systemem odpornym 
na uszkodzenia mechaniczne, odbarwienia, 
zmienność temperatur oraz korozję. Profil ryn-
ny ma wewnętrzne wywinięcie obu brzegów, 
co zapobiega przelewaniu się wody podczas 
obfitych opadów. 

Warte naszej uwagi są odpływy przelotowe 
i łączniki. Elementy te zostały zaopatrzone 

w  specjalne uchwyty tzw. 
„uszy”, dzięki którym 
możemy je przytwierdzić 
do budynku. Sztywne przy-
mocowanie tych elementów 
podnosi trwałość całego sys-
temu, gdyż jedyną  ruchomą 
częścią systemu jest wtedy 

rynna. Nie ma obawy, iż zbyt duże obciążenia 
np.  zalegający śnieg spowodują odchylenia 
systemu, a w konsekwencji – nieszczelność. 

Dodatkowo łączniki (element łączący 
rynny na długich ścianach) są wyposażone 
w  uszczelki, które podnoszą szczelność sys-
temu. Dla ułatwienia montażu rynien, na 
łącznikach zaznaczono linie montażowe, 
wskazujące miejsce, do którego należy dosunąć 
rynnę w zależności od temperatury panującej 
podczas montażu. 

Następnym elementem godnym uwagi jest 
hak, dzięki któremu Galeco opracowało bar-
dzo prosty montaż całego systemu. Najpierw 
proponujemy montaż haków, a dopiero po 
założeniu całego pokrycia dachowego, montaż 
samych rynien. To przemyślane rozwiązanie 
daje gwarancję, iż spadające podczas kładzenia 
dachu dachówki czy narzędzia, nie uszkodzą 
rynien. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że 
haki mają dużą wytrzymałość na obciążenia 
oraz możliwość regulacji wysokości dzięki 
wspornikom. 

Podążając za trendami, nabywcy w branży 
budowlanej coraz chętniej sięgają po systemy 
wykonane ze stali. Galeco STAL to produkt, 
do którego produkcji wykorzystuje się stal 
pochodzącą ze Skandynawii, zaś elementy 
systemu powlekane są nowoczesną powłoką 
organiczną. Jest to materiał odporny na sta-
rzenie, wahania temperatur, warunki atmos-
feryczne oraz na utlenianie. Również i w tym 
systemie rynny mają wywinięcie wewnętrzne. 

Dużym atutem Galeco STAL jest głęboki 
profil rynny. Kontynentalny kształt rynny jest 
głębszy niż stosowany najczęściej w innych 
systemach stalowych – skandynawski. Dzięki 
temu rozwiązaniu, system Galeco STAL jest 
wydajniejszym rozwiązaniem. 

Estetykę montowanych rynien, zabez-
piecza dodatkowa folia, którą pokrywane są 
elementy systemu. To rozwiązanie zabezpiecza 
rynny i rury spustowe przed zarysowaniem 
w czasie transportu, magazynowania czy 
rozładunku na placu budowy. Przed samym 
montażem folia jest łatwo zdejmowana, a  na 
dachu pojawiają się nowe rynny bez naj-
mniejszych zarysowań. 

Galeco STAL to również innowacyjne 
rozwiązanie obniżające koszt zakupu systemu 
rynnowego. Dzieje się tak dzięki narożnikom 
uszczelkowym, które nie wymagają stosowania 
łączników zaraz przy nich. Dzięki temu, koszt 
zakupu orynnowania jest niższy o wartość 
łączników, jakie trzeba by zamontować w przy-
padku innych systemów stalowych. 

Łącznik Galeco STAL jest podwieszany 
na haku. Podobnie jak w przypadku systemów 
PVC, przytwierdzenie łącznika do budynku 
usztywnia system, co podnosi jego szczelność 
i wytrzymałość. 

Dla osób oczekujących innowacyjnych 
rozwiązań, Galeco proponuje system miesza-
ny NICON (New Inteligent Connection). 
System ten łączy w sobie najlepsze cechy 
systemu stalowego z zaletami systemu PVC. 
Orynnowanie (część pozioma) wykonana jest 
z wytrzymałej stali, zaś spust (część pionowa) 
z  niepodatnego na korozję PVC.

Systemy rynnowe Galeco to rezultat 
wnikliwej analizy oczekiwań tak klientów in-
dywidualnych, jak i firm wykonawczych i han-
dlowych. Dzięki produkowanym systemom 
rynnowym, firma chce wywołać na twarzach 
klientów wielki, słoneczny uśmiech, uśmiech 
na deszcz
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